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| 03.03.2021 - Komisja Europejska przedsta-
wiła ambitną strategię na rzecz praw osób  
z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, 
aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym na równi z innymi osobami w UE 
i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej i Kartą praw podsta-
wowych Unii Europejskiej, które z równości  
i niedyskryminacji czynią podstawę polityk 
UE. Nowa strategia opiera się na Europejskiej 
strategii w sprawie niepełnosprawności na 
lata 2010–2020 i przyczynia się do wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych, który 
wskazuje kierunek polityki zatrudnienia i poli-
tyki społecznej w Europie.

| 04.03.2021 - Komisja Europejska przedsta-
wiła ambitny program na rzecz silnej Europy 
socjalnej, która koncentruje się na zatrudnie-
niu i umiejętnościach w przyszłości, a także to-
ruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i zwiększającego od-
porność ożywienia społeczno-gospodarcze-
go. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru 
praw socjalnych przedstawia konkretne kroki 
mające na celu dalsze wdrażanie zasad Eu-
ropejskiego filaru praw socjalnych w ramach 
wspólnych wysiłków państw członkowskich 
i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partne-

rów społecznych i społeczeństwa obywatel-
skiego. Przedstawiono w nim również główne 
cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności  
i ochrony socjalnej, które mają zostać osią-
gnięte do 2030 r.

| 11.03.2021 - przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego David Sassoli, premier Portuga-
lii António Costa, w imieniu prezydencji Rady, 
oraz przewodnicząca KE Ursula von der Leyen 
podpisali wspólną deklarację dotyczącą kon-
ferencji w sprawie przyszłości Europy. Celem 
konferencji ma być przyznanie obywatelom 
większej roli w kształtowaniu polityki i ambi-
cji UE, zwiększając odporność Unii na kryzysy, 
zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne. Stwo-
rzy ona nowe publiczne forum dla otwartej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, przejrzy-
stej i zorganizowanej debaty z Europejczyka-
mi na temat kwestii, które mają dla nich zna-
czenie i mają wpływ na ich codzienne życie. 

| 24-25.03.2021 - Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny (EKES) poparł propozycję 
ustalenia europejskich standardów dotyczą-
cych adekwatnych wynagrodzeń minimal-
nych i wzmocnienia systemów negocjacji 
zbiorowych w całej UE.
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